Na co wydajemy Twoje pieni¹dze
w Gminie Nowa Dêba?...

     
     
   

Szanowni MieszkaÒcy!
Oddajemy do Waszych rπk publikacjÍ poúwiÍconπ budøetowi naszej gminy
na rok 2005, jak teø realizacji budøetu w roku 2004. Chcemy w ten bardziej
dostÍpny sposÛb przekazaÊ informacjÍ o budøecie, co jest naszym ustawowym
obowiπzkiem.
Broszurka ta ma byÊ uproszczona formπ prezentacji zawi≥ych niekiedy
zagadnieÒ zwiπzanych z gospodarkπ finansowπ naszej gminy. Nie bÍdziemy wiÍc
bardzo szczegÛ≥owo przedstawiaÊ tu dochodÛw i wydatkÛw w ujÍciu klasyfikacji
budøetowej, ale postaramy siÍ przybliøyÊ te dane w sposÛb przyjazny, czytelny dla
wszystkich osÛb.
Rok bieøπcy ma byÊ pierwszym rokiem pozyskiwania znacznych úrodkÛw
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Chcemy siÍgnπÊ po úrodki zewnÍtrzne
na budowÍ drÛg, basenu krytego w Nowej DÍbie, kanalizacji w Chmielowie, sali
gimnastycznej w Jadachach, Domu Ludowego w Cyganach. Sπ to bardzo ambitne
zamierzenia i w duøej mierze ich realizacja zaleøeÊ bÍdzie od moøliwoúci wsparcia
naszych úrodkÛw pomocowymi.
Chcemy takøe pozwoliÊ w miarÍ sprawnie funkcjonowaÊ naszym jednostkom
organizacyjnym, zw≥aszcza w oúwiacie, na ktÛrπ wydajemy znacznπ czeúÊ naszego
budøetu. Nie zapominamy o sferze pomocy spo≥ecznej, ktÛra jest tak bardzo
wraøliwπ w sytuacji, w jakiej znajduje siÍ nasz kraj. Ale myúlimy takøe o kulturze,
sporcie, organizacjach pozarzπdowych.
O tym wszystkim opowiemy na ≥amach tej broszurki. Chociaø zdajemy sobie
sprawÍ, øe nie wszystko w takim wydawnictwie moøna zamieúciÊ. Nie mniej
jednak myúlimy, øe bÍdzie ona pomocna w odpowiedzi na pytanie Ñskπd bierzemy
pieniπdze i na co je wydajemy?î
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa DÍba
JÛzef Czekalski


SK•D SI BIERZE BUDØET NASZEJ GMINY?

Budøet gminy uchwalany jest przez RadÍ Miejskπ na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy. W uchwale budøetowej pojawiajπ siÍ pojÍcia z dziedziny
finansÛw: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Jeúli porÛwnaÊ te nazwy
z budøetem domowym, to powinny staÊ siÍ one bardziej zrozumia≥e.
I tak dochody, to pieniπdze, ktÛre otrzymujemy, zarabiamy (czyli nasze
pensje, spadki, darowizny od dziadkÛw, rÛønego rodzaju zasi≥ki: dla bezrobotnych,
z pomocy spo≥ecznej). Jeúli w przesz≥oúci musieliúmy na nasze øycie czy specjalne
wydatki (zakup kuchenki gazowej, kupno telewizora) zaciπgnπÊ kredyt, to teraz
musimy go sp≥acaÊ. I to w ujÍciu finansÛw publicznych nazywa siÍ rozchodem. To
co pozostaje wydajemy na funkcjonowanie naszego gospodarstwa domowego : to
sπ wydatki (op≥aty: gaz, prπd woda, úmieci; zakupy øywnoúci, ubraÒ; kszta≥cenie
dzieci). Okazuje siÍ niekiedy, øe czasem tych úrodkÛw na wydatki zostaje nam
ma≥o. I wtedy moøemy poøyczyÊ pieniπdze, aby uzupe≥niÊ nasz budøet. Takie
poøyczane úrodki to przychody. PamiÍtajmy wszakøe, øe trzeba bÍdzie kiedyú je
sp≥aciÊ (rozchody).
Tak tworzy siÍ nie tylko budøet domowy, ale rÛwnieø budøet gminy.
Oczywiúcie proporcje tu sπ zdecydowanie inne, ale zasady funkcjonowania
bardzo zbliøone. Bo na przyk≥ad trzeba pamiÍtaÊ, øe nie moøemy siÍ nieustannie
zapoøyczaÊ, øe sπ tej operacji granice. W przypadku gminy okreúla je prawo,
w przypadku gospodarstwa domowego - zdrowy rozsπdek. W gminie ≥πczna
kwota d≥ugu nie moøe przekraczaÊ 60% wykonanych dochodÛw. W przypadku
tegorocznego budøetu nasz d≥ug istniejπcy i planowany siÍgnie 43% tegorocznych
dochodÛw. Jest to powszechna zasada w samorzπdzie, gdyø bez zad≥uøania nie
moøna by≥oby sprawnie realizowaÊ wielu inwestycji, a ich finansowanie tylko
z w≥asnych úrodkÛw rozciπga≥oby w czasie i podroøa≥oby ca≥e zadanie. I naleøy
tu jeszcze powiedzieÊ, øe te poøyczane pieniπdze nie oddajemy w jednym roku
ñ ich sp≥ata jest roz≥oøona na kilka lat.
Wnioski do budøetu zg≥aszane sπ przez jednostki organizacyjne gminy,
radnych, rady so≥eckie i zarzπdy osiedli, ale takøe przez pojedynczych
mieszkaÒcÛw. Zgodnie z procedurπ uchwalania budøetu kaødy z mieszkaÒcÛw
moøe z≥oøyÊ taki wniosek do 15 sierpnia przed nowym rokiem budøetowym do
Referatu Finansowego UMiG. Wnioski moøna sk≥adaÊ w urzÍdzie (pok. 102,
I piÍtro) lub poprzez swoich radnych, w formie pisemnej. Oczywiúcie zg≥oszenie
wniosku nie gwarantuje jego umiejscowienia w budøecie. Podlega on weryfikacji
i analizie przez w≥aúciwe referaty, skarbnika gminy, burmistrza, a nastÍpnie przez
komisje Rady Miejskiej. Po ich akceptacji ma szansÍ byÊ zrealizowany.
Budøet naszej gminy zosta≥ uchwalony 10 marca, na tzw. sesji budøetowej.
Zgodnie z przepisami budøet naleøy uchwalaÊ do koÒca grudnia, ale kiedy jeszcze
nie jesteúmy w stanie w≥aúciwie go ÑobrobiÊî ñ zmieniπ siÍ przepisy w paÒstwie,


wysokoúÊ úrodkÛw unijnych, pracujπ nad budøetem komisje rady ñ tedy budøet
moøe byÊ uchwalany do koÒca marca.
W tym roku budøet zosta≥ przyjÍty jednog≥oúnie czyli wszyscy radni uznali,
øe propozycje z≥oøone przez Burmistrza, mimo, øe nie zadowalajπ wielu ñ jak
podkreúlano, to w tych warunkach, w jakich funkcjonuje gmina, sπ optymalne.

JAKI JEST TEN NASZ BUDØET NA 2005 ROK?
Dochody naszego budøetu zosta≥y okreúlone na kwotÍ 26.856.039 z≥, zaú
wydatki siÍgnπ sumy 33.071.232 z≥. RÛønica miÍdzy dochodami a wydatkami
ñ deficyt ñ to kwota 6.215.193 z≥. Kwota ta powiÍkszona bÍdzie o rozchody
w wysokoúci 1.140.000 z≥ i bÍdzie wynosiÊ 7.355.193 z≥. TÍ brakujπcπ kwotÍ
pokryjemy przychodami (poøyczki) w wysokoúci 6.400.000 z≥ oraz nadwyøkπ
úrodkÛw pieniÍønych na rachunku bieøπcym budøetu wynikajπcej z rozliczeÒ
kredytÛw i poøyczek z lat ubieg≥ych - 955.193 z≥.



DOCHODY BUDØETOWEÖ czyli skπd bierzemy pieniπdze?
Jak juø wspomnieliúmy, dochody to úrodki, ktÛre otrzymujemy, pozyskujemy.
W gospodarstwie domowym uzyskujemy je np. na podstawie umowy o pracÍ.
W przypadku gminy uzyskujemy te dochody na podstawie przepisÛw prawa. Zaú
ich wysokoúÊ okreúlana jest w uchwale podatkowej. A na koniec roku weryfikuje
te za≥oøenia øycie, pokazujπc, øe zaplanowaliúmy w miarÍ trafnie, bπdü trzeba
by≥o zmieniÊ pierwotne za≥oøenia.

Jak dzielimy dochody gminy?
Na dochody gminy sk≥adajπ siÍ:
I. dochody w≥asne, ktÛre gromadzimy sami albo otrzymujemy z urzÍdÛw
skarbowych;
II. subwencje, ktÛre otrzymujemy z Ministerstwa FinansÛw;
III. dotacje - te úrodki otrzymujemy od Wojewody, funduszy bπdü innych
instytucji, takøe zagranicznych.
Dochodami dysponujemy wed≥ug w≥asnego uznania, oczywiúcie w granicach
prawa. Subwencje otrzymujemy na realizacjÍ pewnych zadaÒ, ale niekoniecznie
muszπ byÊ na te zadania przeznaczone (np. subwencja oúwiatowa). Tak by mog≥o
byÊ pod warunkiem, øe tej subwencji nam starcza na realizowane zadanie. Dotacja
natomiast jest przeznaczona na okreúlone zadanie i na nic innego wydaÊ jej nie
moøemy. Jeúli pozostanπ nam z niej jakieú úrodki to musimy je zwrÛciÊ.
I. DOCHODY W£ASNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na dochody w≥asne sk≥adajπ siÍ:
podatki od osÛb fizycznych i prawnych,
op≥aty z mienia komunalnego,
inne op≥aty,
wp≥ywy z us≥ug úwiadczonych przez nasze jednostki organizacyjne,
darowizny,
udzia≥y w podatkach stanowiπcych dochody paÒstwa,
dochody z podatkÛw p≥aconych na terenie gminy.

Jakie sπ nasze tegoroczne planowane dochody w≥asne?
1. Na podatki z≥oøπ siÍ nastÍpujπce dochody:
- podatek od nieruchomoúci
- podatek rolny

6.860.000 z≥
180.000 z≥


-

podatek leúny
podatek od úrodkÛw transportowych
podatek od posiadania psÛw
wp≥ywy z op≥aty targowej
Razem:

2. Na op≥aty z mienia komunalnego sk≥adajπ siÍ:
- wp≥ywy z op≥at za zarzπd, uøytkowanie
i uøytkowanie wieczyste nieruchomoúci
- dochody z najmu i dzierøawy
- wp≥ywy ze sprzedaøy sk≥adnikÛw majπtkowych
(dzia≥ek, mieszkaÒ, lokali)
Razem:
Inne op≥aty:
op≥ata skarbowa
wp≥ywy z op≥at za zezwolenia na sprzedaø alkoholu
wp≥ywy z rÛønych op≥at na rzecz urzÍdu
(np. wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej)
- mandaty nak≥adane przez Straø Miejskπ
Razem:

3.
-

Wp≥ywy z us≥ug naszych jednostek:
z przedszkoli
ze szkÛ≥ podstawowych
z gimnazjÛw
(za wyøywienie dzieci i m≥odzieøy)
- us≥ugi opiekuÒcze w pomocy spo≥ecznej
- wp≥ywy z hotelu SOSIR-u i basenu
Razem:

4.
-

5. Darowizny:
- darowizny z komitetÛw budowy kanalizacji

71.000 z≥
100.000 z≥
7.000 z≥
120.000 z≥
7.338.000 z≥

75.000 z≥
800.000 z≥
270.000 z≥
1.145.000 z≥
60.000 z≥
200.000 z≥
20.000 z≥
4.000 z≥
284.000 z≥
394.000 z≥
301.000 z≥
102.000 z≥
4.500 z≥
70.000 z≥
871.500 z≥
200.000 z≥

6. Nasze udzia≥y w dochodach podatkowych paÒstwa (PIT i CIT): 3.049.000 z≥
7.
-



Dochody z podatkÛw p≥aconych na terenie gminy:
podatek od czynnoúci cywilno-prawnych
karta podatkowa
podatek od spadkÛw i darowizn
Razem:

200.000 z≥
40.000 z≥
10.000 z≥
250.000 z≥

Z analizy powyøszych danych wynika, øe kaødy statystyczny mieszkaniec (jest
nas 19246 osÛb) w rÛøny sposÛb wp≥aci do gminnej kasy 210 z≥ w ciπgu roku.

Co otrzymujemy?
II. SUBWENCJE
Z Ministerstwa FinansÛw otrzymujemy trzy rodzaje subwencji:
1. subwencja oúwiatowa
2. subwencja wyrÛwnawcza
3. subwencja rÛwnowaøπca
Razem subwencja ogÛlna:

7.058.000 z≥
395.000 z≥
2.278.000 z≥
9.731.000 z≥

III. DOTACJE
1. na zadania z zakresu administracji rzπdowej, obrony cywilnej,
prowadzenie rejestru wyborcÛw
130.000 z≥
2. dotacje na zadania z zakresu pomocy spo≥ecznej
(w tym zasi≥ki rodzinne)
3.858.039 z≥
Razem:
3.988.039 z≥
Wszystkie dochody dajπ nam wiÍc w sumie 26 856 039 z≥, zaú udzia≥
procentowy poszczegÛlnych dochodÛw przedstawia poniøszy wykres:

Poniewaø wydatki przewyøszajπ dochody bÍdziemy siÍ zapoøyczaÊ na
nastÍpujπce inwestycje:
- na przebudowÍ drÛg gminnych
1.000.000 z≥
- na budowÍ kanalizacji sanitarnej w oú. DÍba
250.000 z≥


- na budowÍ kanalizacji sanitarnej w Chmielowie
- na budowÍ Regionalnego Centrum Rekreacji
i Rehabilitacji
- na budowÍ sali gimnastycznej przy SP w Jadachach
£πcznie bÍdzie to kwota

1.500.000 z≥
3.000.000 z≥
650.000 z≥
6 400 000 z≥.

Poøyczki bÍdziemy zaciπgaÊ w funduszach, ktÛre udzielajπ ich na warunkach
o wiele korzystniejszych niø banki, a ponadto, po osiπgniÍciu zak≥adanych efektÛw
i sp≥acie okreúlonej czÍúci kwoty, jest szansa na umorzenie czÍúci poøyczki. To
czy bÍdziemy te poøyczki zaciπgaÊ bÍdzie teø uzaleønione od tego, czy otrzymamy
úrodki z funduszy strukturalnych UE.



NA CO WYDAJEMY NASZE PIENI•DZE?
årodki z budøetu gminy wydajemy na zadania bieøπce i majπtkowe
(inwestycje, remonty).
I. ZACZNIJMY OD INWESTYCJI!
Inwestycje stanowiπ waønπ pozycjÍ w budøecie gminy, a czasami jeszcze
waøniejszπ w odczuciu mieszkaÒca, ktÛry jest zainteresowany tym, co Ñwyrasta
z ziemiî. Przez to zazwyczaj ocenia siÍ w≥adze gminy w ich Ñrzπdzeniuî gminπ.
W tym roku chcemy na inwestycje wydaÊ ponad 8 mln z≥. To duøa kwota,
ktÛrej nie jesteúmy w stanie wyasygnowaÊ ze úrodkÛw w≥asnych, dlatego
bÍdziemy siÍ ubiegaÊ o poøyczki z przyjaznych funduszy. Jednakøe ostateczna
wysokoúÊ wydatkÛw inwestycyjnych bÍdzie zaleøeÊ od tego, ile siÍ nam uda pozyskaÊ
ze úrodkÛw pomocowych UE. Bo jeúli, nie otrzymamy úrodkÛw z zewnπtrz, bÍdziemy
musieli ograniczyÊ nasze zamierzenia inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne bÍdπ w tym
roku zdecydowanie wiÍksze od ubieg≥orocznych, ktÛre wynios≥y 2 058 410 z≥.
Co chcielibyúmy realizowaÊ w tym (i kolejnych latach):
-

budowa Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
przebudowa drÛg gminnych
budowa sali gimnastycznej w Jadachach
kanalizacja sanitarna w Chmielowie i kolektor do
oczyszczalni úciekÛw w Nowej DÍbie
kanalizacja sanitarna w os. DÍba
kanalizacja sanitarna w os. PorÍby DÍbskie
projektowanie kanalizacji sanitarnych
budowa Domu Ludowego i straønicy OSP w Cyganach
oúwietlenie
wykup gruntÛw, zakupy inwestycyjne w urzÍdzie
Razem

3.300.000 z≥
1.500.000 z≥
900.000 z≥
1.540.000 z≥
260.000 z≥
100.000 z≥
150.000 z≥
112.500 z≥
80.000 z≥
107.000 z≥
8 049 500 z≥

II. WYDATKI BIEØ•CE
Na gminÍ na≥oøonych zosta≥o wiele zadaÒ okreúlonych przepisami prawa.
Zadania te wykonujπ jednostki organizacyjne gminy, do ktÛrych naleøπ:
ï Urzπd Miasta i Gminy
ï Miejsko-Gminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
ï Biuro Obs≥ugi Jednostek Samorzπdowych (obs≥uguje placÛwki oúwiatowe:
3 przedszkola, 8 szkÛ≥ podstawowych, 5 gimnazjÛw)


ï Samorzπdowy Oúrodek Kultury
ï Samorzπdowy Oúrodek Sportu i Rekreacji
1.
-

W ramach UrzÍdu Miasta i Gminy úrodki wydatkowane sπ na:
realizacjÍ zadaÒ w≥asnych i zleconych
2.936.000 z≥
funkcjonowanie Rady Miejskiej
167.000 z≥
utrzymanie ochotniczych straøy poøarnych
215.000 z≥
obronÍ cywilnπ
18.000 z≥
funkcjonowanie Straøy Miejskiej
235.000 z≥
pobÛr podatkÛw, op≥at
i innych naleønoúci
27.000 z≥
obs≥ugÍ d≥ugu publicznego
120.000 z≥
przeciwdzia≥anie alkoholizmowi
200.000 z≥
dotacja do úciekÛw za 2 miesiπce
22.232 z≥
oczyszczanie miasta
78.000 z≥
utrzymanie zieleni miejskiej
175.000 z≥
oúwietlenie uliczne
350.000 z≥
remonty budynkÛw komunalnych, chodnikÛw
397.000 z≥
dodatki mieszkaniowe
1.100.000 z≥
úwiadczenia rodzinne
2.743.000 z≥
melioracje
100.000 z≥
op≥ata na izby rolnicze
4.000 z≥
dop≥ata do wody
91.000 z≥
utrzymanie i remonty drÛg gminnych
365.000 z≥
plany zagospodarowania, opracowania geodezyjne
120.000 z≥
utrzymanie obiektÛw
40.000 z≥
Razem:
9 503 232 z≥

2. Biuro Obs≥ugi Jednostek Samorzπdowych, obs≥ugujπce administracyjne
i finansowo jednostki oúwiatowe, przeznacza úrodki na:
- szko≥y podstawowe
6.217.000 z≥
- przedszkola
2.255.000 z≥
- gimnazja
2.605.000 z≥
- dowoøenie uczniÛw
85.000 z≥
- funkcjonowanie BOJS
326.000 z≥
- dokszta≥canie nauczycieli
20.000 z≥
- fundusz emerytalny nauczycieli
74.000 z≥
- funkcjonowanie szkolnych klubÛw sportowych
13.000 z≥
Razem:
11 595 000 z≥
3. Miejsko-Gminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej úrodki budøetowe przeznacza na:
- årodowiskowy Dom Samopomocy
359.000 z≥
- zasi≥ki i pomoc w naturze oraz rÛøne sk≥adki
736.000 z≥


- zadania w≥asne i zlecone OPS-u i jego funkcjonowanie
- doøywianie uczniÛw w szkole (úrodki w≥asne)
- rÛøne op≥aty i dotacje
Razem:

834.000 z≥
130.000 z≥
25.000 z≥
2 084 000 z≥

4. Samorzπdowy Oúrodek Kultury:
- dom kultury i biblioteka publiczna
- dotacje
Razem:

665.000 z≥
5.000 z≥
670 000 z≥

5. Samorzπdowy Oúrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje úrodki na:
- funkcjonowanie oúrodka (stadion, basen, oúrodek nad Zalewem)
375.000 z≥
- dzia≥alnoúÊ klubÛw sportowych (MKS STAL Nowa DÍba, LZS-y:
ChmielÛw, Cygany, Jadachy, Tarnowska Wola)
190.000 z≥
Razem:
570 000 z≥
£πcznie na dzia≥alnoúÊ bieøπcπ gminy wydatkujemy kwotÍ 24 422 000 z≥
(w roku ubieg≥ym wydaliúmy 22 717 874 z≥, a wiÍc wzrost wyniesie blisko 7%).
Wydatki ogÛ≥em na 2005 rok obrazuje poniøszy wykres:

moc

W dyspozycji samorzπdu gminnego pozostanie jeszcze kwota rezerwy budøetowej
na nieprzewidziane wydatki w wysokoúci 600.000 z≥.
W sumie wiÍc wydatkujemy w 2005 roku úrodki na sumÍ 33 071 232 z≥. W tej
kwocie mieúci siÍ dotacja dla organizacji pozarzπdowych i innych podmiotÛw
prowadzπcych dzia≥alnoúÊ poøytku publicznego na sumÍ 100.000 z≥.


Nie wolno nam zapominaÊ o rozchodach, czyli o sp≥acie zaciπgniÍtych poøyczek
w kwocie 1.140.000 z≥. To oczywiúcie powoduje wiÍksze wydatki z budøetu.
Z wymienionej wyøej sumy wynika≥oby, øe wydatki na jednego mieszkaÒca bÍdπ
wynosiÊ 1718 z≥. Oczywiúcie nikt tych pieniÍdzy nie dostanie do swojego portfela. Jak
juø wyøej pisaliúmy Ñodzyskamyî je w inwestycjach (418 z≥) i wydatkach bieøπcych,
ktÛre sπ niezbÍdne dla funkcjonowania gminy i jej mieszkaÒcÛw (np. na oúwiatÍ
wydatek na jednego mieszkaÒca wyniesie 602 z≥).
Jak kszta≥tujπ siÍ wydatki na 1 mieszkaÒca przedstawia poniøszy wykres:



A JAKI BY£ ROK BUDØETOWY 2004?
DOCHODY ROKU 2004
Plan dochodÛw budøetowych po zmianach siÍgnπ≥ kwoty 29.049.280 z≥.
Realizacja za≥oøeÒ wynios≥a 26.212.306 z≥, co stanowi≥o wykonanie 90,23 %
planu po zmianach. Przyczynπ braku wykonania zaplanowanych dochodÛw by≥o
niepozyskanie úrodkÛw finansowych z funduszy strukturalnych na planowane
zadania inwestycyjne.
I. DOCHODY W£ASNE W 2004 ROKU
1. Na podatki od osÛb fizycznych i prawnych z≥oøy≥y siÍ nastÍpujπce
dochody:
- podatek od nieruchomoúci
5.936.000 z≥
- podatek rolny
163.000 z≥
- podatek leúny
67.000 z≥
- podatek od úrodkÛw transportowych
113.000 z≥
- podatek od posiadania psÛw
7.000 z≥
- wp≥ywy z op≥aty targowej
117.000 z≥
Razem:
6 403 000 z≥
2. Z op≥at z mienia komunalnego uzyskaliúmy nastÍpujπce dochody :
- wp≥ywy z op≥at za zarzπd, uøytkowanie
i uøytkowanie wieczyste nieruchomoúci
80.000 z≥
- dochody z najmu i dzierøawy
700.000 z≥
- wp≥ywy ze sprzedaøy sk≥adnikÛw majπtkowych
(dzia≥ek, mieszkaÒ, lokali)
407.000 z≥
- inne dochody, op≥aty, odsetki
34.306 z≥
Razem:
1 215 306 z≥
3.
-

Inne op≥aty:
op≥ata skarbowa
wp≥ywy z op≥at za zezwolenia na sprzedaø alkoholu
wp≥ywy z rÛønych op≥at na rzecz urzÍdu
(np. wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej)
mandaty nak≥adane przez Straø miejskπ
odsetki od nieterminowych wp≥at z tytu≥u podatkÛw i op≥at
wp≥aty i wp≥ywy do urzÍdu z rÛønych op≥at
pozosta≥e odsetki
rÛøne dochody w urzÍdzie
op≥ata produktowa

59.000 z≥
211.000 z≥
20.000 z≥
3.000 z≥
86.000 z≥
47.000 z≥
70.000 z≥
51.000 z≥
5.000 z≥


- wp≥ywy ze sprzedaøy wody do Chmielowa, Cygan i JadachÛw 26.000 z≥
- dzierøawa obwodÛw ≥owieckich
1.500 z≥
Razem:
579 500 z≥
Wp≥ywy z us≥ug naszych jednostek:
z przedszkoli
ze szkÛ≥ podstawowych
z gimnazjÛw
(za wyøywienie dzieci i m≥odzieøy)
- BOJS
- us≥ugi opiekuÒcze w pomocy spo≥ecznej
- wp≥ywy z hotelu SOSIR-u i basenu
Razem:

4.
-

5. Darowizny:
- darowizny z komitetÛw budowy kanalizacji
- darowizny od zak≥adÛw pracy na melioracje
Razem:

204.000 z≥
123.000 z≥
36.000 z≥
6.000 z≥
5.000 z≥
81.000 z≥
455 000 z≥
170 000 z≥
14.000 z≥
174 000 z≥

6. Nasze udzia≥y w dochodach podatkowych paÒstwa (PIT i CIT):
2 907 000 z≥
7.
-

Dochody z podatkÛw p≥aconych na terenie gminy:
podatek od czynnoúci cywilno-prawnych
karta podatkowa
podatek od spadkÛw i darowizn
Razem:

254.000 z≥
40.000 z≥
16.000 z≥
310 000 z≥

II. SUBWENCJE
1.
2.
3.
4.
5.

Z Ministerstwa FinansÛw otrzymaliúmy subwencje:
oúwiatowπ
wyrÛwnawczπ
rÛwnowaøπcπ
rekompensujπcπ
uzupe≥nienie subwencji ogÛlnej
Razem:

7.307.000 z≥
463.000 z≥
2.816.000 z≥
11.000 z≥
83.000 z≥
10 669 000 z≥

III. DOTACJE
1. na zadania z zakresu administracji rzπdowej, obrony cywilnej,
prowadzenie rejestru wyborcÛw
119.000 z≥
2. dotacje na zadania z zakresu pomocy spo≥ecznej
1.238.000 z≥


3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

zasi≥ki rodzinne
na zakup ksiπøek do biblioteki (MKiODN)
na renowacje p≥yty boiska na stadionie (UM w Rzeszowie)
dotacja z EkoFunduszu na kot≥owniÍ
dotacja za utracone dochody przy sprzedaøy
mieszkaÒ kombatantom
dotacja z PFRON z tytu≥u utraconych dochodÛw
dotacja na wyprawkÍ szkolna
dotacja z programu PAOW na szkolenie nauczycieli
i wyposaøenie szkÛ≥
dotacja na oúwietlenie uliczne
dotacja na zakup sprzÍtu dla potrzeb obrony Cywilnej
dotacja na funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych
dotacja na wybory uzupe≥niajπce do Senatu,
do Parlamentu Europejskiego
Razem:

1.782.000 z≥
2.000 z≥
10.000 z≥
15.000 z≥
11.000 z≥
188.000 z≥
4.500 z≥
62.000 z≥
32.000 z≥
10.000 z≥
1.500 z≥
75.000 z≥
3 500 000 z≥

£πcznie dochody wynios≥y wiÍc 26 212 306 z≥.
Wykres przedstawia procentowy udzia≥ poszczegÛlnych
kategorii dochodÛw:



NA CO PRZEZNACZYLIåMY NASZE PIENI•DZE W 2004 ROKU?
W roku 2004 r. z budøetu gminy wydatkowaliúmy kwotÍ 24 776 284 z≥. Na
inwestycje ponieúliúmy wydatki w ≥πcznej kwocie 2 058 410 z≥, zaú na wydatki
bieøπce (w tym remonty i zakupy) kwotÍ 22 717 874 z≥.
Na te sumy z≥oøy≥y siÍ nastÍpujπce wydatki:
I. INWESTYCJE
W roku 2004 na inwestycje z budøetu gminy wydaliúmy kwotÍ 2 058 410 z≥.
W tej kwocie mieszczπ siÍ rÛwnieø úrodki pozyskane z zewnπtrz, co obrazuje poniøsza
tabela:
Lp.

Nazwa zadania

1.
2.

Budowa kot≥owni miejskiej
Budowa magistrali wodociπgowej
AlfredÛwka - Jadachy
Projektowanie budowy drÛg gminnych
Przebudowa drogi gminnej ul. M.C.Sk≥odowskiej
Wykup nieruchomoúci
Dotacja z budøetu na dofinansowanie zakupu
samochodu poøarniczego dla PaÒstwowej
Straøy Poøarnej ñ JRG Nowa DÍba
Zakup komputera dla stanowiska
obrony cywilnej

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



Budowa Domu Ludowego i Straønicy OSP
w Cyganach
Budowa sali gimnastycznej w Jadachach
(dokumentacja)
Zmiana systemu ogrzewania w SP Rozalin
Budowa sali gimnastycznej w Nowej
DÍbie przy ZS1 i G1
Zakupy sprzÍtu komputerowego na
utworzenie stanowisk ds. obs≥ugi úwiadczeÒ
rodzinnych
Budowa kanalizacji sanitarnej w
PorÍbach DÍbskich
Projektowanie kanalizacji sanitarnych
Inwestycje oúwietleniowe
(ul. Kwiatkowskiego, Zarzecze, Podleúna,
przejúcie dla pieszych w Chmielowie,

årodki z zewnπtrz
(w z≥)
224 271

Wykonanie
(w z≥)
242 000
252 410
48 000
70 000
56 000

10 000
(Podkarpacki Urzπd
WojewÛdzki)

30 000
10 000

9 500
28 000
77 000
11 000
(Podkarpacki Urzπd
WojewÛdzki)
610 000
(poøyczka z WFOåiGW)

105 000
11 000
633 000
152 500
137 000

16. Wykonanie projektu basenu
17. Zakupy inwestycyjne w UMiG
18. RAZEM

855 271

142 000
55 000
2 058 410

Ponadto w ramach úrodkÛw jednostek organizacyjnych gminy wydatkowano
z budøetu gminy kwotÍ blisko 1 500 000 z≥ na remonty i zakupy. M.in. realizowane
by≥y tu nastÍpujπce zadania:
r kanalizacja deszczowa przy rondzie, na ul. PodgÛrze i Tetmajera,
r chodnik w PorÍbach DÍbskich, remonty chodnikÛw na Plantach, przy
Al. ZwyciÍstwa,
r zagospodarowanie terenu przy szkole w DÍbie, budowa ogrodzenia
i parkingu
r wymiana okien w SP Cygany,
r remont tarasu i schodÛw przy SOK-u,
r remont zbiornika nad Zalewem,
r wykup gruntÛw w Chmielowie pod zak≥ad karny,
r remont odcinka ul. Kwiatkowskiego,
r remont Ñma≥ej szkÛ≥kiî pod potrzeby OPS-u,
r zakup krzese≥ek na trybunÍ stadionu,
r zakup sto≥Ûw pingpongowych betonowych i koszy do koszykÛwki,
r przejÍcie samochodÛw poøarniczych dla OSP Cygany i AlfredÛwka,
r wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Rozalin,
r renowacja p≥yty boiska na stadionie w Nowej DÍbie
II. WYDATKI BIEØ•CE
1.
-

W ramach UrzÍdu Miasta i Gminy úrodki wydatkowano na:
realizacjÍ zadaÒ w≥asnych i zleconych
2.619.000 z≥
funkcjonowanie Rady Miejskiej
153.000 z≥
utrzymanie ochotniczych straøy poøarnych
202.000 z≥
obronÍ cywilnπ
1.500 z≥
funkcjonowanie Straøy Miejskiej
210.000 z≥
pobÛr podatkÛw, op≥at i innych naleønoúci
12.000 z≥
obs≥ugÍ d≥ugu publicznego
79.000 z≥
przeciwdzia≥anie alkoholizmowi
211.000 z≥
dotacja do úciekÛw
145.000 z≥
oczyszczanie miasta
68.000 z≥
utrzymanie zieleni miejskiej
153.000 z≥
oúwietlenie uliczne
294.000 z≥
remonty budynkÛw komunalnych, chodnikÛw
481.000 z≥
dodatki mieszkaniowe
1.105.000 z≥
úwiadczenia rodzinne
1.770.000 z≥
melioracje
51.000 z≥


-

op≥ata na izby rolnicze
dop≥ata do wody
utrzymanie i remonty drÛg gminnych
plany zagospodarowania, opracowania geodezyjne
inne
Razem:

3.000 z≥
219.000 z≥
280.000 z≥
60.000 z≥
45.374 z≥
8 161 874 z≥

2. Biuro Obs≥ugi Jednostek Samorzπdowych, obs≥ugujπce administracyjne
i finansowo jednostki oúwiatowe, przeznacza úrodki na:
- szko≥y podstawowe
6.060.000 z≥
- przedszkola
2.093.000 z≥
- gimnazja
2.548.000 z≥
- dowoøenie uczniÛw
91.000 z≥
- funkcjonowanie BOJS
319.000 z≥
- dokszta≥canie nauczycieli
40.000 z≥
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli
78.000 z≥
- funkcjonowanie szkolnych klubÛw sportowych
14.000 z≥
Razem:
11 243 000 z≥
3. Miejsko-Gminny Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej úrodki budøetowe
przeznacza na:
- årodowiskowy Dom Samopomocy
364.000 z≥
- zasi≥ki i pomoc w naturze oraz rÛøne sk≥adki
709.000 z≥
- zadania w≥asne i zlecone OPS-u i jego funkcjonowanie
799.000 z≥
- doøywianie uczniÛw w szkole
203.000 z≥
Razem:
2 075 000 z≥
4. Samorzπdowy Oúrodek Kultury:
- dom kultury i biblioteka publiczna
(w tym remont tarasu 44.000 z≥)
Razem:

683.000 z≥
683 000 z≥

5. Samorzπdowy Oúrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje úrodki na:
- funkcjonowanie oúrodka (stadion, basen, oúrodek nad Zalewem) 384.000 z≥
- dzia≥alnoúÊ klubÛw sportowych (MKS STAL Nowa DÍba,
LZS-y: ChmielÛw, Cygany, Jadachy, Tarnowska Wola)
171.000 z≥
Razem:
555 000 z≥
£πcznie na dzia≥alnoúÊ bieøπcπ gminy w roku ubieg≥ym wydaliúmy kwotÍ
22 717 874 z≥.



Poniøszy wykres przedstawia wydatki w 2004 roku:

Wszystkie informacje, ktÛre zamieúciliúmy w tej ksiπøeczce przedstawiajπ
w sposÛb uproszczony dane budøetowe, chociaø wiernie oddajπ zapisy
z uchwa≥y budøetowej. Staraliúmy siÍ je tak przedstawiÊ, aby w prosty
sposÛb dotrzeÊ do Czytelnika z trudnπ materiπ finansÛw publicznych. Mamy
nadziejÍ, øe tak siÍ sta≥o, chociaø zdajemy sobie sprawÍ z trudnoúci w takim
sformu≥owaniu informacji o budøecie. Dlatego teø czekaÊ bÍdziemy na sygna≥y
od PaÒstwa dotyczπce odbioru tej broszury.
InformacjÍ w formie pisemnej moøna przes≥aÊ na adres sekretarza
gminy:
Wies≥aw Ordon Urzπd Miasta i Gminy Nowa DÍba, ul. Rzeszowska 3,
39-460 Nowa DÍba
Moøna jπ teø przekazaÊ do sekretarza telefonicznie: 8462421, wew. 202,
bπdü osobiúcie (pok. 202, II piÍtro)
Informujemy teø, øe z uchwa≥π budøetowπ, ktÛra bardziej szczegÛ≥owo
opisuje dochody i wydatki budøetowe, moøna zapoznaÊ siÍ u skarbnika gminy
ñ Alicji Furga≥ (pok. 212, II piÍtro) bπdü w Biurze Rady Miejskiej (pok.112,
I piÍtro) oraz na stronie internetowej UrzÍdu: www.nowadeba.npl.pl/bip/,
w zak≥adce ÑW≥adze i budøetî.


INFORMACJE URZ DOWE
URZ•D MIASTA I GMINY NOWA D BA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa DÍba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa DÍba
Godziny otwarcia urzÍdu: poniedzia≥ek ñ piπtek: 7.30 ñ 15.30, wtorek 8.30 ñ 16.30
Burmistrz przyjmuje mieszkaÒcÛw we wtorek w godz. 8.30 ñ 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.npl.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.npl.pl
tel. (015) 846 26 71; fax (015) 846 51 37
Kierownictwo urzÍdu i pracownicy na samodzielnych stanowiskach:
Burmistrz Miasta i Gminy
ZastÍpca Burmistrza
Referat Organizacyjny
Referat Finansowy
Referat Spraw Komunalnych
i Spo≥ecznych
Referat Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomoúciami
Urzπd Stanu Cywilnego
i Referat Spraw Obywatelskich
Straø Miejska

ñ JÛzef Czekalski, II piÍtro, pok. 215,
ñ Krzysztof Micha≥Ûw, II piÍtro, pok. 215,
ñ Barbara Sudo≥, II piÍtro, pok. 214;
ñ Alicja Furga≥, skarbnik gminy,
II piÍtro, pok. 212;

tel. wew. 212

ñ Ewa Rozenbajgier, II piÍtro, pok. 204;

tel. wew. 204

ñ Marek Czerwiec, I piÍtro, pok. 111;

tel. wew. 111

- Boøena Szczepan, I piÍtro, pok. 101;
ñ Adam SzurgociÒski, I piÍtro, pok. 113;

tel. wew. 101
tel. alarmowy 986,
tel. (015) 846 42 40
tel. wew. 202

Sekretarz gminy
ñ Wies≥aw Ordon, II piÍtro, pok. 202;
G≥Ûwny specjalista
ds. infrastruktury
ñ Aleksander Mokrzycki, II piÍtro, pok. 216;
Radca prawny
ñ Janina åwierkula , I piÍtro, pok. 105;
Stanowisko ds. gospodarki
przestrzennej
ñ Barbara Duda, III piÍtro, pok. 316;
Stanowisko ds. gospodarki
przestrzennej i melioracji
ñ Witold Bal, III piÍtro, pok. 316;
Stanowisko ds. zamÛwieÒ
publicznych i úrodkÛw
pomocowych
ñ Andrzej Ko≥omycew, III piÍtro, pok. 303;
Stanowisko ds. rozwoju lokalnego
i promocji
ñ Maryla Siudem, III piÍtro, pok. 303,
Stanowisko ds. wojskowych,
bhp i ppoø.
ñ Jerzy Konefa≥, III piÍtro, pok. 307;
Stanowisko ds. obrony cywilnej ñ Kazimierz Wit, I piÍtro, pok. 111;

tel. 846 24 21
tel. 846 24 21
tel. wew. 214

tel. wew. 216
tel. wew. 105
tel. wew. 316
tel. wew. 316

tel. wew. 303
tel. wew. 303
tel. wew.307
tel. wew.109

Niniejsza broszura wydana zosta≥a w ramach programu
ÑPrzejrzysta gminaî


